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Noteringar från mötet
Utvärdering av skolstarten
















Kul start med parad, sång och glassbil. Energi!
Många fel i informationen som skolan skickat ut. Svårt att veta vad som gäller, inte bra när
datum ändras. Även viktigt att klasslärare är noga med att bara nämna information som gäller
klassen och inte skriva som att det gäller hela skolan, kan bli missvisande när det kommer
olika information centralt och från olika klasslärare.
Bra att kalla till möte för takraset i Paviljongen och att ansvariga från Utbildningsförvaltning
och Tekniska kontoret fanns med vid mötet.
Fortsätt med att beskriva läget med bygget och ersättningsbyggnader. Bättre att beskriva det
som går att beskriva trots att allt inte är klart.
Informera mer om någon personal är borta längre perioder och hur vi tänker kring vikarier.
Berätta om kommande rekryteringar.
Fortsätt arbeta för tryggheten. Ser att det finns ett behov både från de som kommer ny från
Vätterslund men även när klasserna görs om inför åk 4.
Finns fråga om elevgruppen från Vätterslund kan hålla ihop vid flytten till Talavid. Skolan har
gjort ett medvetet val att blanda eleverna och även blanda eleverna från Talavid för att både
bryta gamla mönster som finns i de tidigare klasserna samt att motverka ”vi och dem”. Vi får
även olika många elever från Vätterslund varje år vilket inte alltid bildar en klass själv.
Hur kan man förbereda Vätterslund bättre från att gå från det lilla till det stora? Tankar lyfts
om fler besök på Talavid och om faddrar i åk 6. Skolan tänker vidare på bra idéer.
Bra att fritidshem jobbar med trygghetsövningar.
Viktigt att skolan arbetar vidare med trygghetsarbete på skolgården.
På ”stora” skolgården upplever förlärar att det kan blir grupperingar, att det bara är vissa
aktiviteter som gäller. Fritidshem beskriver att det ofta blir leker i ett område i taget. Personal
brukar även avgränsa ytan för de yngre till en början för att skapa trygghet.
Bra att det är synlig personal på skolan och de har västar, blir mer synliga då. Bra att
personal uppmärksammar föräldrar och andra besökare på skolan utifrån att det rör sig
mycket folk vid en centralt belägen skola.





Hur får man att tjejer och killar ska känna sig trygg på fotbollsplanen? Om man vill vara med,
hur får man hjälp in i spelet, lätt att vissa elever blir avvaktande och tittar på istället. Skolan tar
mig sig frågan.
Hade varit trevligt med namn och bild på personal på skolan.

Önskemål om fokusområden för kommande möten



Bra att ha en allmän punkt där skolan beskriver vad som händer på skolan just nu/en
lägesbeskrivning rent allmänt.
Vid nästa möte finns det en önskan att diskutera hur föräldrar ska förhålla sig till
mobilanvändandet/sociala medier/nätet. Hur får man kontakt med andra föräldrar om det
skulle vara något som hänt? Hur kan skolan vara till hjälp, hur arbetar skolan kring frågan?

Kommande möte


4 december kl 18:00-19:30

Åse Norman, rektor

